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Γρήγορη Εκκίνηση 
Αυτός ο Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης σας ενημερώνει για το πώς να 
εγκαταστήσετε σε έναν υπολογιστή με Windows® το Χ6 Λεπτομερείς 
πληροφορίες και οδηγίες εγκατάστασης για Macintoish και Linux 
βρίσκονται στις Οδηγίες Χρήσηςστο CD. Το Χ6 απαιτεί ότι έχετε μια 
υπηρεσία ADSL.  
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή με Windows στον οποίο θα κάνετε 

την εγκατάσταση. Αυτός μπορεί να είναι ένας υπολογιστής με 
οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα Windows Vista™, XP, 2000, Me 
ή 98 με διαθέσιμη θύρα Ethernet.  

Μόνο για τα Windows Vista: Θα πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα για 
να ενεργοποιήσετε τον Telnet Client: 
α  Κάντε κλικ στο Έναρξη, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου, κατόπιν κάντε 
    διπλό κλικ στο Προγράμματα και Χαρακτηριστικά. 
β  Στην επιλογή Προγράμματα και Χαρακτηριστικά, στην καρτέλα 
    Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιήστε ή 
    απενεργοποιήστε τα χαρακτηριστικά των Windows. 
γ  Στο μήνυμα Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη, κάντε κλικ στη 
    Συνέχεια. 
δ  Στο πλαίσιο διαλόγου Χαρακτηριστικά Windows, επιλέξετε Telnet 
    Client, κάντε κλικ στο OK, και περιμένετε μέχρι να διαμορφωθεί το 
    χαρακτηριστικό. 
ε  Στο, παράθυρο Απεγκατάσταση ή Αλλαγή Προγράμματος, κάντε 
    κλικ στο πλαίσιο Κλείσιμο για να βγείτε. 

2 Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα, μαζί με οποιαδήποτε 
λογισμικά κατά των ιών ή παρεμπόδισης εμφάνισης ανεπιθύμητων 
μηνυμάτων. 

3 Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD μέσα στη μονάδα δίσκου CD του 
υπολογιστή σας. Το CD θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα. (Αν το 
CD δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στο πλήκτρο Windows 
Έναρξη, κάντε κλικ στο Εκτέλεση, και έπειτα πληκτρολογήστε 
Ε:\setup.exe, όπου το Ε είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου CD.) 

4 Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής που εμφανίζονται στην οθόνη για 
την Βοήθεια Εγκατάστασης. 

Συγχαρητήρια! Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. 
Για να κάνετε δοκιμή της εγκατάστασής σας, ανοίξτε το πρόγραμμα 
περιήγησης και μεταβείτε σε μια γνωστή τοποθεσία στο διαδίκτυο. Αν το 
πρόγραμμα περιήγησης λειτουργεί, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί 
στον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για την εγκατάσταση. Αν θέλετε, 
μπορείτε να συνδέσετε και άλλους υπολογιστές με το X6, όπως θα 
εξεταστεί στην επόμενη σελίδα. Αν δεν λειτουργεί το πρόγραμμα 
περιήγησης, δείτε τις Συμβουλές Αντιμετώπισης Προβλημάτων στη 
σελίδα 3. 

 



Σημείωση: Σε αυτό το σημείο, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, σας συνιστούμε να 
τοποθετήσετε ένα φίλτρο ADSL σε κάθε τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με 
την τηλεφωνική γραμμή ADSL. ΜΗΝ τοποθετείτε φίλτρο ανάμεσα στο Χ6 και 
την υποδοχή στον τοίχο στην οποία είναι συνδεδεμένο.  
(Σε κάποιες χώρες, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχεται ένας διαχωριστής 
μαζί με τη συσκευή X6. Το βύσμα της γραμμής του ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ του 
διαχωριστή συνδέεται στην υποδοχή στον τοίχο η οποία έχει την υπηρεσία 
ADSL και το Χ6 συνδέεται στην υποδοχή ΜΟΝΤΕΜ του διαχωριστή η οποία 
δεν φιλτράρεται. Η υποδοχή του ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ για ένα προαιρετικό 
τηλέφωνο, φιλτράρεται.)  

Σύνδεση Επιπλέον Υπολογιστών με το X6  
Μπορείτε να συνδέσετε επιπλέον υπολογιστές με το Χ6, με δύο τρόπους. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενσύρματη σύνδεση συνδέοντας ένα 
καλώδιο Ethernet ανάμεσα στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σας (ή σταθμό 
παιχνιδιών) και σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις θύρες ETHERNET του Χ6 ή 
μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση με έναν άλλο υπολογιστή ο 
οποίος έχει δυνατότητα  

Ενσύρματη σύνδεση Ethernet 
1 Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας ή το σταθμό παιχνιδιών στον οποίο 

θέλετε να εγκαταστήσετε το X6. 
2 Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet σε μια από τις θύρες ETHERNET του Χ6 

και κατόπιν σε μια θύρα Ethernet του υπολογιστή σας ή του σταθμού 
παιχνιδιών. Κατόπιν απενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή το σταθμό 
παιχνιδιών. 

3 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και προσπαθήστε να συνδεθείτε με μια 
γνωστή διεύθυνση Web. 

Ασύρματη Σύνδεση 
Αρχικά θα πρέπει να αποφασίσετε αν ο υπολογιστής που θέλετε να συνδέσετε έχει 
ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Οι περισσότεροι φορητοί 
υπολογιστές έχουν αυτή τη δυνατότητα ενώ οι περισσότεροι επιτραπέζιοι 
υπολογιστές δεν την έχουν.  
Αν ο υπολογιστής σας έχει ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης 
σύνδεσης 
Είναι εύκολο να ανακαλύψετε αν ο υπολογιστή σας έχει δυνατότητα ασύρματης 
σύνδεσης. Αν έχει, ο υπολογιστή σας θα συνδεθεί αυτόματα με το δίκτυο X6 Απλά 
ενεργοποιήστε τον και το μήνυμα "Ανιχνεύθηκε ασύρματο δίκτυο. Κάντε κλικ εδώ 
για διαθέσιμα δίκτυα" θα εμφανιστεί στην γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία 
της οθόνης σας. Κάντε κλικ στο πλαίσιο του μηνύματος και επιλέξτε zoom. Στη 
συνέχεια ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε σε μια γνωστή 
τοποθεσία στο διαδίκτυο.  
Εάν δεν λάβετε αυτό το μήνυμα και θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχει δυνατότητα 
ασύρματης σύνδεσης, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου και επιλέξτε 
Ιδιότητες. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 
Πρόγραμμα διαχείρισης συσκευών. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για Προσαρμογέα 
δικτύου και κάντε κλικ στο σύμβολο της πρόσθεσης (+). Αν ο υπολογιστής σας έχει 
ενσωματωμένη ασύρματη συσκευή, θα δείτε την ένδειξη ασύρματη στη λίστα των 
συσκευών, για παράδειγμα, Ασύρματος προσαρμογέας Ethernet. Αν δεν υπάρχει 
στον κατάλογο ασύρματη συσκευή, ο υπολογιστή σας μάλλον δεν έχει ενσωματωμένη 
δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. 
Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης 
σύνδεσης 



Αν θέλετε δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν 
ασύρματο προσαρμογέα όπως έναν Προσαρμογέα USB ή PCI. Για φορητό 
υπολογιστή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης έναν προσαρμογέα PC Card. 
1 Δείτε τις οδηγίες που παρέχονται με τον προσαρμογέα και εγκαταστήστε τον 

στον υπολογιστή σας.  
2 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ρύθμισης (ορισμένες φορές ονομάζεται 

Οθόνη ή Πρόγραμμα διαχείρισης διαμόρφωσης, ή Βοηθητικό πρόγραμμα) 
που παρέχεται με τον προσαρμογέα, κάντε μια έρευνα ή σάρωση τοποθεσίας 
για εύρεση των διαθέσιμων δικτύων στην περιοχή σας. (Πολλές εφαρμογές 
διαμόρφωσης έχουν ένα πλήκτρο Σάρωσης, μια καρτέλα Σάρωσης Δικτύου ή 
κάτι παρόμοιο για να σας βοηθήσει στην εύρεση διαθέσιμου δικτύου.) 

3 Μετά τη σάρωση, θα δείτε μια λίστα δικτύων που αναγνωρίστηκαν από ένα 
SSID (Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών). Επιλέξτε το Zoom SSID. Αυτό 
είναι το SSID του ασύρματου δικτύου X6 που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για 
σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

4 Από τον υπολογιστή που μόλις εγκαταστήσατε, ανοίξτε το πρόγραμμα 
περιήγησης και προσπαθήστε να συνδεθείτε με μια γνωστή διεύθυνση Web.  

Ρύθμιση Ασύρματης Ασφάλειας 
Σας συνιστούμε να περιμένετε μέχρι συνδεθεί στο δίκτυο το Χ6 και όλοι οι άλλοι 
υπολογιστές πριν εγκαταστήσετε ένα σύστημα ασφαλείας. Για την ασφάλεια του 
δικτύου, το X6 υποστηρίζει WPA2, WPA, ή WEP. Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης στο CD 
για οδηγίες εγκατάστασης. Θα πρέπει να ξέρετε ότι το Όνομα Χρήστη είναι admin 
και ο Κωδικός Πρόσβασης είναι zoomadsl (με μικρά γράμματα). 

Ρύθμιση Προηγμένων Χαρακτηριστικών 
Οι επιλογές που είναι καθορισμένες από προεπιλογή κατά την εγκατάσταση του 
Χ6 σας είναι επαρκείς για τους περισσότερους χρήστες. Ωστόσο, όσοι θέλουν ή 
πρέπει να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του Χ6 μπορούν να κάνουν τις αλλαγές με 
χρήση της σελίδας Προηγμένες Ρυθμίσεις. Για να ανοίξετε αυτή τη σελίδα, 
συνδεθείτε πρώτα στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Διαμόρφωσης Zoom. 
1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Πληκτρολογήστε 

10.0.0.2 στη γραμμή διευθύνσεων και μετά πατήστε Εισαγωγή. 
2 Στο πλαίσιο σύνδεσης, πληκτρολογήστε admin για το Όνομα Χρήστη και 

zoomadsl για τον Κωδικό Πρόσβασης με μικρά γράμματα. 
3 Κάντε κλικ στο πλήκτρο Προηγμένες Ρυθμίσεις στην κορυφή της σελίδας. 

Κάντε κλικ σε ένα πλήκτρο για να επιλέξετε μια λειτουργία. 

Συμβουλές Αντιμετώπισης Προβλημάτων 
Πρόβλημα 
Η λυχνία INTERNET του X6 είναι σταθερά αναμμένη, αλλά δεν μπορώ να 
συνδεθώ στο Διαδίκτυο. 
Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία: 
• Αν χρησιμοποιείτε μια θύρα Ethernet, ελέγξτε ότι η λυχνία ETHERNET του X6 

είναι αναμμένη. Αν η λυχνία δεν είναι αναμμένη, επανεκκινήστε τον 
υπολογιστή σας. Αν η λυχνία συνεχίζει να μην είναι αναμμένη ελέγξτε αν το 
καλώδιο λειτουργίας Ethernet είναι συνδεδεμένο από τη θύρα Ethernet του Χ6 
σε μια θύρα Ethernet του υπολογιστή σας.  

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασής ADSL. Για να ελέγξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης, εισαγάγετε το CD και εκτελέστε ξανά τη Βοήθεια Εγκατάστασης.  

Πρόβλημα 
Η φωτεινή ένδειξη INTERNET του Χ6 μου αναβοσβήνει και δεν παραμένει 
σταθερά αναμμένη. 
 



 

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία: 
• Επαληθεύστε ότι ο παροχέας υπηρεσιών σας έχει ενεργοποιήσει την 

υπηρεσία ADSL. Αν δεν είσαστε σίγουροι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
υποστήριξη πελατών του παροχέα υπηρεσιών σας για να το επαληθεύσετε. 

• Ενδέχεται το X6 να μην είχε συνδεθεί με την υπηρεσία σας διαδικτύου. 
Απενεργοποιήστε το Χ6 και ενεργοποιήστε το ξανά και περιμένετε ένα λεπτό 
πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας.  

• Επαληθεύστε ότι το Χ6 είναι συνδεδεμένο με μια υποδοχή με υπηρεσία ADSL. 
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φίλτρο τηλεφώνου μεταξύ του Χ6 και της 
υποδοχής στον τοίχο με την οποία είναι συνδεδεμένο το Χ6. 

• Το τηλεφωνικό σας καλώδιο μπορεί να είναι ελαττωματικό. Δοκιμάστε ένα 
διαφορετικό καλώδιο τηλεφώνου. 

Αν Χρειαστείτε Βοήθεια 
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.zoom.com και επιλέξτε Τεχνική 
Υποστήριξη. Από αυτήν την τοποθεσία, μπορείτε να δηλώσετε το Χ6 σας ή/και 
να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς τεχνικής υποστήριξης ή/και να 
χρησιμοποιήσετε την ευφυή βάση δεδομένων μας SmartFactstm ή/και να λάβετε 
πληροφορίες που αφορούν την εγγύηση. 
Αν επιλέξετε να καλέσετε έναν τεχνικό της Zoom, ο κατάλληλος αριθμός 
εξαρτάται από τη χώρα σας: 
ΗΠΑ: (561) 241-7170 
Ηνωμένο Βασίλειο: 0870 720 0090 
Άλλες χώρες (Αριθμός ΗΠΑ): (561) 997-9683 
 

Δήλωση Συμμόρφωσης 

 
 
 
 

Manufacturer//Κατασκευαστής 
Zoom Technologies, Inc.  
207 South Street, Boston, MA 02111  USA 
617-423-1072      www.zoom.com 

Brand and Type/Μάρκα 
Zoom X6 ADSL 2/2+ Wireless-G Modem 
Series 1058, Models 5590C, 5591C 

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to 
Directive 1999/5/EC via the following. This product is CE marked. 
Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με 
την Οδηγία 1999/5/ΕC μέσω των παρακάτω. Αυτό το προϊόν φέρει τη Σήμανση CE.  

 

73/23/EEC – LVD EN60950-1:2001, IEC60950-1:2001 
89/336/EEC – 
EMC/EMF 

EN301 489-1 V1.5.1: 2004-11; EN301 489-17 V1.2.1: 2002-08;  
EN300 386, V1.3.2: 2003-05; EN50371: 2002; EN50392: 2004 

1999/5/EC EN300 328 v1.7.1: 2006 

 Director, Hardware Engineering/Μηχανικής Διατήρησης
 

 
 

Andy Pollock 
06 September 2007 
1058/TF, Boston, MA, USA 

2497-B 27464-18 ©2007 
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